Starosta Trzebnicki
podaje do publicznej wiadomości
zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 i 2a, art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj .Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)
WYKAZ
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Trzebnica, gmina Trzebnica, przeznaczonej na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu
Trzebnickiego.
Numer
Lp.

ewidencyjny
nieruchomości

33/1
1

33/2 AM17

Położenie
Powierzchnia
działki
w ha

Oznaczenie
w księdze
wieczystej KW

nieruchomości

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Działki znajdują się na terenie
jednostki funkcjonalnoPow. łączna
przestrzennej oznaczonej
WR1W/000481 Trzebnica,,
wynosi 0,7059
symbolem „1P” – tereny obiektów
76/2
gmina Trzebnica
produkcyjnych (uzupełniająco:
ha
składy, magazyny, biura, handel
detaliczny, usługi drobne)

Opis nieruchomości

Wartość
nieruchomości
Sposób zagospodarowania.

Nieruchomość składa
się z dwóch działek
ewidencyjnych. Działka
33/2 AM17
zabudowana jest
budynkiem wraz z
wiatą magazynową,
działka 33/1 AM17
pozostaje
niezabudowana. Teren
działki utwardzony.

1 070 000,00 zł

Nieruchomość przeznaczona na zbycie w
drodze darowizny na rzecz Powiatu
Trzebnickiego z przeznaczeniem na cele
statutowe Powiatu Trzebnickiego – biura
Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy oraz
bazy sprzętowo-materiałowej. W przypadku
niewykorzystania przedmiotu darowizny na
ww. cele, w szczególności jej zbycia przez
obdarowanego – darowizna podlega
odwołaniu.

1. Wykaz nieruchomości zostanie upubliczniony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy w siedzibie Wydziału Nieruchomości przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy, w prasie lokalnej, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy /www.powiat.trzebnica.pl/.
2. Działki znajdują się na obszarze Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, 1-go Maja, Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej,
Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M. Leszczyńskiej i B. Chrobrego (Uchwała nr XX/213/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 września 2016 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia
14 października 2016 r. poz. 4663, zmieniona uchwałą nr XLV/503/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 września 2018 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 19 września 2018
r., poz. 4512)
3.
Szczegółowe
informacje
o
nieruchomości
zamieszczonej
w
niniejszym
wykazie
można
uzyskać
w
Wydziale
Nieruchomości
Starostwa
Powiatowego
w
Trzebnicy,
ul. Leśnej 1, tel. 71/387-95-51.
4.Wykaz ogłasza się na okres 21 dni.
Starosta Trzebnicki

Trzebnica, dnia 21 grudnia 2021 r.

Małgorzata Matusiak

